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Amalia Núñez Dubús .........  625
D. Abelardo Benet ...................  500
D. Conrado Berghánel ..........  1.000
En memoria de M." G. M. ... 50.000

Total ...................................  309.625

Madrid, 31 de mayo de 1974.

Gerardo Flores 
Tesorero de H.E.F.

Kongresa m aterialo
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RUEGO DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE ESPERANTO 
A TODOS LOS ESPERANTISTAS ESPAÑOLES FEDERADOS, CON MOTIVO 
DEL XXXIV CONGRESO ESPAÑOL DE ESPERANTO A CELEBRAR EN

VALLADOLID

Ha tenido lugar en nuestra Patria, recientemente, el XXVI Congreso Inter
naciona! de Esperantistas Ferroviarios, organizado por la Sección correspon
diente de nuestra Federación, con lo que los congresistas hem os tenido la 
dicha de asistir a un acontecim iento de importancia extraordinaria en la 
historia del m ovim iento esperantista español.

Movido por el entusiasm o suscitado por los efectos ambientales, perenne 
todavía en m i ánimo, m e es sumamente grato dirigirme a los esperantistas 
españoles federados, con el ruego de su adhesión, su colaboración v su asis
tencia personal al XXXIV Congreso Español de Esperanto, con el deseo y la 
esperanza de que este Congreso, sea con la valiosa cooperación de todos, 
otra nueva experiencia positiva y memorable de Ia vitalidad de nuestro comŭn 
afán.

Valladolid va a ser por segunda vez sede de un Congreso Español de Espe
ranto. Lo fue la  prim era en julio de 1962, con m otivo del X X III Congreso 
Español de Esperanto, el cual estuvo coronado por el éxito en varios aspectos, 
que no es necesario reseñar aquí por hallarse aún vivo el recuerdo en la 
m ente de los asistentes.

Sirva sin embargo a titulo de ejemplo, la m ención de la bellísim a e inte
resante conferencia pronunciada por el Excmo. Sr. Doctor Don Miguel Sancho 
Izquierdo, com o uno de los actos más salientes del congreso.

Los representantes del m ovimiento esperantista vallisoletano, y por lo tanto, 
el Comité Local Organizador del XXXIV Congreso Español de Esperanto, cuen
tan con sobrada experiencia para llevar a cabo la organización de un congreso 
que satisfaga plenam ente las aspiraciones y anhelos de todos los asistentes. 
Y lo confirm a el programa de actos proyectado. Ocupan lugar destacado la 
Junta General de la Federación Española de Esperanto, para la que se hace 
necesaria la asistencia del mayor número posible de asociados, a fin de que 
la vida de la entidad no se anquilose, sino que cobre cada día mayor impulso 
com o resultado de la iniciativa y colaboración, no sólo del número de asiduos 
participantes a nuestros Congresos, dispuestos a secundar todo intento que 
suponga prom oción del Movimiento Esperantista, sino la asistencia y colabo
ración de cada uno de los federados. Y la excursión a Salamanca que si 
puede acompañarse de un acto cultural en la Universidad Salmantina, puede 
constituir un acontecim iento de alto valor práctico en orden a la  propaganda 
para la difusión y afirmación del Esperanto, por lo que todo ello no puede 
dejar de m erecer nuestra atención. Asimismo puede asegurarse que cada uno 
de los actos proyectados en el programa serán del mayor interés para todos 
los asistentes.

Es m enester tener en cuenta al tratar de valorar el interés que pueda pre
sentar un determinado congreso para justificar nuestra asistencia que todo 
Congreso Español de Esperanto, por encim a de los resultados positivos o ne
gativos que las apariencias permitan conjeturar, están sujetos a la aparición 
de incógnitas cuya resolución desborda a veces las previsiones m ejor calculadas.

Tomemos com o ejem plo de lo que queda expuesto el resultado del XXXIII 
Congreso Español de Esperanto celebrado en Madrid en el mes de julio pró
xim o pasado.

El Comité Local Organizador vio frustrarse sus anhelos y propósitos por 
un conjunto de circunstancias im previsibles que redujeron su labor a un 70 % 
según el plan concebido. De tal modo las circunstancias com prom etieron el 
éxito del Congreso, que basta considerar para calcular su importancia negati
va el hecho siguiente:

Habiendo dispuesto el entonces Ministro de Información y Turismo, exce
lentísim o señor don Fernando Liñán y Zofio, una entrevista con el Comité 
Local Organizador del Congreso, que habría dotado al m ism o de todo el apoyo 
oficial necesario y de directrices para el desenvolvim iento del Congreso, con
ducentes al progreso de la utilización del Esperanto en actividades concretas; 
sin embargo debido a la reorganización interior de aquel Departamento Minis
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teria l q ue tuvo  lugar en  aquel m om ento , d icha en trev ista  no  pudo celebrarse, 
p u esto  «jue la  com u nicación  del Sr. M inistro, conced iéndola , no lleg ó  a  la  
S ecretaria  C entral d e la  A sociación  h asta  haber transcurrido s ie te  d ías des
pués d e la  term inación  del Congreso; en  tanto  que el escr ito  llevaba fecha  
anterior a l com ienzo  d el m ism o. D e no  haber ocurrido e s ta  circunstancia  
adversa, n o  h ay  duda de que e l resu ltad o  de n uestro  X X X III C ongreso E spa
ñol de E speranto  hubiera alcanzado un  éx ito  rotundo.

Pues b ien , no  ob stan te  e l .lam entab le contratiem po y  su s consecu en cias, 
e l C ongreso tuvo  asp ectos notab lem en te positivos; en tre lo s  que u no so lo  por  
sí m ism o bastaría  para ju stificar  e l esfuerzo, el sacrific io  y  tod as las m o les
tias su fr id as por los congresistas para asegurar su  p articipación  en  e l Con
greso  y  la  garantía  d e su  realización.

E l a sp ec to  o  lado positivo  d el C ongreso que n os ocupa, lo  con stitu yó  la  
labor que con  ta l m otivo  desarrollaron los m ed ios in form ativos: prensa, radio  
y  telev isión , que tuvo com o resum en  los cuarenta m inutos d ed icados al E spe
ranto  p or T elevisión  E spañola, a com ienzos del pasado m es de septiem bre.

A hora espera  nuestra  participación  e l X X X IV  C ongreso E spañol d e E spe
ranto, acu d am os a é l con  op tim ism o y d eseo  de colaboración . V alladolid , en  
otro  tiem po  cap ita l de España, cuna de reyes y hom bres ilu stres en  las  
A rtes y  en  las Letras, y  en  otras m uchas ram as de la activ idad  hum ana, es  
una ciudad  atractiva, acogedora y laboriosa  de gran abolengo h istórico  y  cu l
tural. E s to  da al v is itan te  la  p osib ilid ad  de gozar de los a tractivos d e las  
ciudades florecien tes y  de los en can tos que o frece  su  v a lio so  acervo cu ltura l 
y  artístico .

U na ciudad  m oderna, sin  perder su  fison om ía  propia que ha alcanzado los  
m edios n ecesarios para d isfrutar d el b ienestar deseado.

A provechem os la oportunidad que nos brinda el X X X IV  C ongreso E spañol 
d e E speranto  en  V alladolid , para contribu ir a la d ifusión  del id iom a com ún  
para to d o s lo s  hom bres y  a n u estro  en riqu ecim ien to  cu ltural.

Angel Figuerola Auque

57° DATREVENO DE 
LA FORPASO DE 
DOKTORO 
ZAMENHOF

14-an de aprilo 1974

Okaze d é la  57a datreveno d e la  forp aso  de Dro. Z am enhof, la  H ispana  
E speranto-F ederacio om aĝis lian  m em oron  p er  prelego, —en  la  h ispana lingvo— , 
d e n ia  sam id ean o  la  Prezidanto d e  H.E.F., S-ro A ngel F iguerola  A uque, k ies  
tem o  e s tis  "La In tem a c ia  Lingvo E speranto  kaj ĝ ia  u tilo  en  la  m on d o’’.

La p relego , k iu  e s tis  publika ok azis en  la  s id ejo  de H .E  .F. en  M adrid. 
S-ro F igu erola  prezen tis sian  tezon  ja  in teresa  kaj je  la  fin o  devis respond i 
kaj k larig i p lurajn  dem andojn  de la  n eesperan tista  publiko, k iu  in teresiĝ is  
pri la  u tileco  kaj d isvastigo  de E speranto.

V arm a aplaŭdado prem iis la laboron  de la  Prezidanto d e H.E.F.
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I A  VICPREZIDANTO 
DE LA AKADEMIO  
DE E SP ER A N T O ,  
ORO. ING. PAUL 
NEERGAARD, PRE
LEGIS POR LA HIS
PANAJ ESPERAN
TISTOJ.

La 31-an de m ajo, kaj organizita de la Hispana Esperanto-Federacio, prelegis 
en Madrid, la dana sciencisto Dro. Paul Neergaard, Agronomia inĝeniero kaj 
Vicprezidanto de la Akademio de Esperanto. Temo de la prelego estis:

“Patologio de la semoj. Intereso de la subevoluintaj landoj por la  utiligo  
de la plantoj. Konveneco de la aplikado de Esperanto al ĉi tiuj studaĵoj."

La prelego, vera leciono ne nur pri la temo, sed, pri kaj la Esperanta Orato
reco, vekis la atenton de la publiko, kiu sekvis ĝin kun granda intereso.

La ĉeestanta publiko varme aplaŭdis je  la fino.
La Estraro de H.E.F. invitis por partopreni tiun aranĝon, al specialistoj 

de pluraj sciencaj rondoj.

F U N D A C I O N  E S P E R A N T O
A partir del próxim o año el Premio "Sancho Rebullida” será dotado con

5.000 pesetas, en vez de con 2.000 pesetas com o ha sido en años anteriores.
En la reunión que el Patronato de la Fundación celebró el dia 15 de junio, 

el Dr. Sancho Izquierdo hizo entrega de los titulos para aumentar el capital 
que responde al Prem io “Sancho Rebullida", de este modo el Dr. Sancho 
Izquierdo desea estim ular a los concursantes en su labor.

Tres nuevos donativos hay que sumar a los ya recibidos para la Fundación, 
estos son los siguientes: D. José Gracia, de Zaragoza, 250 pesetas; Elena Gastón, 
de Zaragoza, 100 pesetas, y D. Gerardo Flores, de Madrid, 5.000 pesetas. Total 
recibido en 1974: 16.280 pesetas.

NOTA DEL COMITE LOCAL ORGANIZADOR DEL 34 CONGRESO 
ESPAÑOL DE ESPERANTO

Se ruega a los señores congresistas envíen lo antes posible su inscripción  
para asistir a los distintos paseos y excursiones, así com o al banquete que 
se celebrará a la clausura del Congreso.
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KIE E S P E R A N T O  E S T A S  P A R O L A T A ?

Jam estas proksim a la dato de nia Hispana Kongreso de Esperanto. Post 
kelkaj tagoj, ni havos okazon plezure renkonti m ultajn gesam ideanojn kaj gea
mikojn el la  tuta Hispanujo, kaj ankaŭ eksterlandajn, kiuj alvenos al Valla
dolid por partopreni en kunsidoj kaj diversaj aranĝoj, kiuj okazos dum Ia 
Kongreso, sendube, la plej grava ĉiujara renkontiĝo de la  anaro de la Hispana 
Esperanto-Movado. Dum tiuj tagoj ni ĉiuj kunvivos en tre agrabla etoso kaj 
rem em oros neforgeseblajn pasintajn Kongresojn, kiuj ebligis al ĉiuj amike 
kaj frate interparoli Esperante kun multaj esperantistoj.

La estraro de la Hispana Esperanto-Federacio kaj la Loka Kongresa Komi
tato laboras diligente por plenum i la lastajn detalojn de la programo, kiun 
ili deziras prezenti al la esperantistaro per alloga kaj interesplena, kaj Sam; 
tem pe faciligi taŭgan oportunaĵon por uzadi Esperanton en konversacioj kaj 
aŭskulti la prelegantojn kaj bonajn parolantojn.

Dum la daŭro de la Kongreso estos konvene ke ni ĉiuj m ontru al la  loĝan
taro de Valladolid la veran m ienon de Ia lingvo Esperanto per ĝia uzado en 
ĉiuj niaj interrilatoj. Samtem pe ni devas plenum i la celon de Zamenhof, kiu 
kreis la  Internacian Lingvon por ke ĝi estu la vivanta komuna lingvo, kiun 
la m ondo bezonas por solvi la gravegan problemon de malkompreno inter 
homoj kaj nacioj. Tial, eĉ kiam la registaroj de la ĉefaj nacioj de la mondo 
interkonsentos instrui oficiale Esperanton en lernejoj kaj sem inarioj, ni devas 
pruvi per nia praktikado, ke la personoj, kiuj kapablas paroli tiun komunan 
lingvon, ne necesas atendi tian dezirindan rezolucion internacian por ili interri- 
latfĝi kun alilandanoj, ĉu parole, ĉu per korespondado.

Nediskutebla fakto estas, ke Esperanto daŭrigas senĉese sian disvolviĝon  
kaj perfektiĝon kaj sekvas seninterrom pe la sam ajn leĝojn de la aliaj lingvoj, 
kaj ke niaj kongresoj prezentas oportunaĵojn paroli ankaŭ kun eksterlandaj 
geesperantistoj, kun kiuj niaj interparoladoj sendube estos tre interesaj kaj 
fruktodonaj. Tiamaniere, ni sam tem pe profitas la  utilecon de la lingvo, kaj 
pruvas al tiuj, kiuj ironie demandas kie Esperanto estas parolata, ke ĝi estas 
parolata, ĉie, kie oni renkontiĝas kelkaj esperantistoj el m alsamaj landoj, 
kiuj deziras interkompreniĝi ne uzante interpretiston.

M ariano Cantalapiedra N ieto  
Prezidanto de la Loka Kongresa Kom itato

BIBLIOTECA-ARCHIVO DE LA FEDERACION ESPAÑOLA
DE ESPERANTO

En respuesta al llam am iento hecho en el número correspondiente a mayo- 
junio de BOLETIN solicitando la colaboración de todos para que en la  B iblio
teca-Archivo que BOLETIN ha logrado crear no falte la colección com pleta  
del órgano de la Federación que es base de la misma, D. Sacram ento Collado 
Llana, de Sama de Langreo, ha enviado los siguientes números: 13-14-17-18 y 19 
correspondientes al año 1950.

Mi agradecim iento al Sr. Collado Llana por su colaboración, a la vez que 
repito m i llam am iento aparecido en el anterior número de BOLETIN, con la 
esperanza de ser atendida y recibir los núm eros que todavía faltan para poder 
com pletar la colección de nuestro órgano oficial. Los núm eros que actual
m ente faltan son los siguientes: 1-2-3-4-8-9-10-12 y 15. Todos ellos correspon
dientes a los años 1949 y 1950.

Dirección: Boletín de la Federación Española de Esperanto. Paseo de Mari
na Moreno, núm. 35, 4.° dcha. ZARAGOZA.

Inés Gastón



Responde al la kondolenca telegramo sendita de Hispana Esperanto-Fede
rado, okaze de la forpaso de Lia M oŝto Dro. Franz Jonas, Prezidanto de la 
Aŭstra Respubliko, la Prezidanto de H.E.F., S-ro Angel F igueroa ricevis jenan  
leteron, kies tradukon mi publikigas.

D EK B U N D E5K A N ZLER

I'ür tien anlafllich des Ablcbens uei Ostcrrcidiischcn Bundes- 

prasidenten Dr. h. c. FRANZ JONAS iugegangcnen Bcweis mit- 
fuhlender Anteilnahme bitte idi, a-frichtigen Dank entgegenzunchmen.

Wien, im Mai 1974

LA ĈEFO DE LA REGISTARO

Bonvolu akcepti mian plej sinceran dankon pro viaj vortoj de kondolenco 
okaze de la forpaso de la prezidanto de la Respubliko de Aŭstrio, D-ro Franz 
Jonas.

Subskribo: ...................

Vieno, m ajo 1974.
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LA O L I V O J
(K om ikaĵo)

Personoj:

TOTO. ... — la patro MINO .. . — la filino
ALINO ... — la patrino POLO. .. . — iu najbaro

Surstrata sceno.

To. La diabloj m in prenu! Kiom terurega ŝtormo! ŝajn is al mi, ke la tuta 
ĉielo dronos kaj la nubaro falegos sur niajn kapojn. Kaj nun; diru al mi, 
knabinaĉo; kion pretigis via patrino por manĝado? Aĉa fulm o ŝin mortigu! 
ĉu vi ne aŭskultas min? Knabinaĉo, ĉu vi dormas?

Mi. Ho, patro mia! tiel vi la pordojn rompos.
To. Senhontulino! kion vi respondas? Kie estas via patrino?
Mi. Tie ŝi estas, ĉe n a jb a rja  domo. Tien ŝi iris por helpi am ikinon buligi 

fadenojn.
To. Malbenitaj fadenbuloj! Iru tuj kaj voku ŝin!
Al. Kial vi tiom  krias, kriegemulo? Jam alvenis la homo de la grandaj m is

teroj; sendube li rikoltis etan brulignan ŝarĝon kaj li bom baste fan
faronas.

To. Ja, malgrandan, ĉu ne? Mi diras al vi je la ĉielaj^ spiritoj! ke Jeune, mi 
kaj via baptofilo, ambaŭ kune, mi rediras, ulinaĉo, ne eblis ĝin ŝarĝi.

Al. Ba! kaj kial tiom  malseka vi alvenas?
To. Jes, kiel supo mi estas. Je via vivo!, donu al m i tuj, iom  por manĝi. 

Je I' diablo.
Al. Je I’ diablo, je I’ diablo! Kion vi volas ke m i donu al vi? Nenion mi havas.
Mi. Patro, kiom  malseka estas Ia brulligno, kiun vi alportis!
To. Ja, kaj poste via patrino diros kaj jesos ke ĝi estas pro I’ matenroso.
Al. Rapidu, filino, pretigu paron da ovoj, por ke via patro vesperm anĝu kaj 

preparu sam tem pe lian liton. Kaj nun, m ia kara kaj am atega edzo... mi 
devas unufoje plu rediri al vi, ke vi neniam  m em oras pri Ia plantado  
de tiu  olivarba draĵo, kiun mi, tiom  m ultefoje, petis al vi ke vi plantu 
en nia bieno.

To. M alfeliĉu^, mi! Kaj pro kio vi pensas ke mi malfruiĝis? Mi prokrastis 
m ian hejmrevenon, ĉar m ia kara kaj amatega edzino... bezonis longe
daŭran tem pon por ĝin bonadapte kaj konvene planti laŭ via, por mi, 
ĉiam  respektinda deziro.

Al. Silentu! kaj kie vi plantis ĝin?
To. Tie, tutapude la figarbon.
Mi. Patro, ĉion mi pretigis, vi jam povas eniri por vespermanĝi.
Al. Ho, m ia edzo estimatega! ĉ u  vi scias kion m i pensas? Ke tiu olivarba 

draĵo, kiun vi hodiaŭ plantis, post ses aŭ sep jaroj, produktos cent 
kilojn da olivoj, kaj tuj poste, pere de ŝtipoj tie kaj tie plantitaj, post 
dudek aŭ tridek jaroj, ni posedos egan kaj larĝan olivarbaron...

To. Sendube. Tia estas la vero. Kiom da talento vi enkape havas.
Al. Aŭskultu m in atente! ĉu  vi scias kion plu mi pensis? Mi m em  rikoltos

la olivojn, vi alportos ilin hejm en per la azeneto kaj nia filino, vendos 
ilin  en la vilaĝa placo. Sed, atentu; knabinaĉo, kaj ne forgesu, ke mi 
ordonas al vi, vendi ilin, ne m alpli ol po cent pesetoj ĉiu kilo! Vi kom
prenis, ĉu ne? N e forgesu, ĉar alie...

To. Kion vi diras? Cu je cent pesetoj? ĉ u  vi ne scias ke mia konscienco 
ne povas min permesi tian altan prezon? Kvindek pesetoj sufiĉas pokile.

Al. Silentu! Ĝi indas, ĉar tiu olivarbo apartenas al la plej bona olivarba speco.
To. N e gravas! Sufiĉas tio, kion mi diras.
Al. Afi! Ne rompu mian kapon! Aŭskultu m in bone, knabinaĉo: mi ordonas

al vi kaj zorgu ke vi ne vendu ilin je  malplia prezo ol cent pesetoj,
po kilo.

To. Cu ree, je  cent pesetoj? Venu ĉi-tien, knabinaĉo! Je kiom a prezo, vi devas 
vendi la olivojn?

Mi. Laŭ via volo.
To. Je kvindek pesetoj, po kilo!
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Mi. Tiel m i plenum os ĝin, m ia patro.
Al. Kion vi diras, m alfeliĉa knabinaĉo! —“Tiel m i plenum os ĝin, m ia patro”—. 

Venu ĉi-tien; je kioma prezo vi devas vendi la olivojn?
Mi. Je cent pesetoj po kilo.
To. Cu je cent pesetoj? La diablo vin prenu! Mi prom esas al vi, se vi ne 

plenum as m ian priprezan volon, m i punbatos vin per pli da ducent rimen- 
bato j, kaj nun diru, kiun prezon vi postulos?

Mi. Kiun vi diras, patro.
To. Je kvindek pesetoj! Ne forgesu! Ĥuuummm!
Mi. Tiel mi ĝin  vendos, patro mia.
Al. Kion vi diras senhontulinaĉo! Ke vi ĝin vendos po kvindek pesetoj? 

Prenu, prenu, kaj prenu, faru tion kion mi ordonas al vi.
To. Lasu la knabinon!
Mi. Aj, aj, aj, patrino, aj, aj, aj, patro! Oni m in mortigas!
Po. Kio okazas ci-tie, kial vi tiel batadas la filinon?
Al. Afi sinjoro! Tiu m alfeliĉa viraĉo, kiu deziras vendi la produktojn de nia 

laboro, je tre m alalta prezo kaj intencas tiel disfaligi mian domon! Olivoj 
kiuj estas grandaj kiel nuksoj!!!

To. Mi ĵuras je I’ ostoj de miaj antaŭuloj! Ke ili estas eĉ ne kiel pinise- 
metoj!

Al. Ne tiaj, sed  kiel nuksoj!
To. Ne tiaj, sed kiel pinisem etoj!
Po. Bonvolu najbarino, bonvolu eniri tien, dum mom ente, kaj tuj, ĉion mi 

enketos kaj ordigos.
Al. Enketu, enketu kaj ordigu. Mia edzo estas kapegulaĉo.
Po. Sinjoro, m ia najbaro. Kio okazas pri la olivoj? Alportu ilin ĉi-tien, kaj 

mi aĉetos ilin ĉiujn kvankam ili estu  m il kiloj.
To. Ne, sinjoro, ne; tio ne estas eble; vi trompiĝas. La olivoj ne estas ĉi-tie, 

hejme; ili estas en la bieno, ĉe mia kampara posedaĵo.
Po. Nu, alportu ilin  tien-ĉi, kaj mi ilin aĉetos je justa prezoj _
Mi. Po cent pesetoj, kilo, diras m ia patrino ke oni vendu ilin.
Po. Iom  m ultekosta prezo, ĉu ne?
To. La sam on mi diras.
Mi. Kaj mia patro, po kvindek, ĉiu kilo.
Po. Alportu ilin, ke mi vidu specimenon.
To. La diablo min prenu! Vi ne volas kompreni. Jen la vera historio de la 

olivoj. Hodiaŭ mi plantis en mia bieno, olivarban draĵon, kaj mia edzino 
jesas ke post ses aŭ sep jaroj, la arbo produktos cent kilojn da olivoj. 
Ŝi, poste rikoltos la olivojn, mi ilin hejmen alportos kaj nia filino ilin 
vendos en la placo. Krome, ŝi ordonas ke oni ilin vendu po cent pesetojn, 
ĉiukile. ŝ i  diras, jes. Mi diras, ne. Tia estas la vera kaj ena kerno de 
I’ problemo.

Po. Ĥa, fia, fia!!! Kian mirindan implikaĵon! Kian spritaĵon! Neniam mi 
aŭskultis ion, similan. Ĥa, fia, fia! Do, ankoraŭ ne estas la olivoj plantitaj 
kaj la knabino jam  ricevis batojn pro ili.

Mi. Jes, sinjoro! Kiel ĝi ŝajnas al vi!
To. Ne ploru, filino mia! La knabino estas ega trezoro. Nun, iru, filino, iru 

kaj pretigu la tablon por vespermanĝi. Mi promesas al vi, ke mi aĉetos 
la plej belan jupon por vi, tuj kiam ni vendos la unuajn olivojn.

Po. Eniru, do, eniru do hejmen, kaj estiĝu paco inter vi kaj via edzino.
To. Adiaŭ, amiko. Dankon.
Po. Kiajn strangajn kaj groteskajn okazintaĵojn oni vidas dum la vivo.

“Ankoraŭ ne estas la olivoj plantitaj kaj iliaj prezoj, estas jam  diskutitaj."

Scenaĵo  aranĝita de F. de V. A.

Félix de Valois Arana 
15 - II - 74
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VIa FRANCA-HISPANA ESPERANTISTA RENKONTIGO

K un ĉiam  renov ig ita  entuziasm o 
pasis la  F ranca-H ispana E sp era n tis ta  
R enkontiĝo. Ĝi es tis  la  VI* en  ĉi tiu  
vico de ren k o n to j o rganizita j de la 
esp eran tis to j de am baŭ  flankoj d e  la 
P irineoj.

K iel anoncite , ĝi okazis en  la  belega 
u rb o  B ia rritz  ( F r a n c io ) ,  k ro m  la 
franca j esp eran tis to j, ĝ in  p arto p ren is , 
de la  h isp a n a  flanko , e sp eran tis to j de 
S an tan d er, B ilbao ka j Zaragoza, en
tu te  80 gep a rto p ren an to j.

K iam  la  3-an de m a jo  vespere, la  
aŭ tobuso  d e  Z aragoza alvenis an ta ŭ  
la H otelo  "F lorida", a tend is n in  la  p le j 
frua j a lven in to j. Bonvenigis n in  la  
o rgan izan to  de la R enkontiĝo, S-ro 
Jacques D ecobert, de la  E speranto- 
G rupo "Pau-A dour”. F-ino Tircazes, de 
sam a G rupo, liveris al ĉiuj tu rism a jn  
b ro ŝu ro jn  kun  m apo  de B iarritz , kaj 
la  E sp eran to -tradukon  de la  bela 
tek sto  de “S ono ka j L um o” okazon ta 
sab a to n  vespere fro n te  al la  m aro . 
Dum  la  alveninto j ariĝis, in te rsa lu tis  
sin  kaj bab ilad is, la  ĝojo de la  revido 
kun n ia j franca j geam ikoj divenigis 
la etoson  en  tre  ag rab la  p rogram eron .

P ost la  lokigo de la  zaragozanoj en 
la  ho te lo j, kaj vesperm anĝo de ĉiu j 
en H otelo  “F lo rida” venis la  sekvan ta  
p unk to  de la  p rogram o: Ripozo? P er 
tiu  dem an d a  p u n k to  la  organizan to j 
de la  p ro g ra m o  e lm on tris  sian  konon  
de la d iversa j p a rto p ren o n to j. P o st la  
vesperm anĝo p resk a ŭ  ĉiuj deziris vi
ziti la  u rb o n , la  v e tero  estis ag rab la, 
sed, k iam  la  pluvo, k iu  akom panis n in  
dum  la sekvan ta j tago j, bonvenigis 
nin, ĉ iu j renkon tiĝ is  en  la  K azino aŭ  
en la K inejo.

La e sp eran tis to j de B ilbao, k iu j an 
kaŭ  v e tu ris  g rupe, sam e kiel n ia j 
a ŭ s tra j k a j svedaj sam ideanoj k a j la  
ce te ra j franco j, k iu j p a rto p ren is  la  
R enkontiĝon alvenis saba ton  m atene.

Laŭ la  p rog ram o  fiksita , je  la  IO*, 
ni vizitis la  C entron  p o r  S an c io n ad o , 
Tie, n i es tis  ak cep tita j de la  D irek to ro  
de la  C entro, k iu  k larig is al n i ĉ iu jn  
de ta lo jn  p r i ĝ ia  funkciado. Okazis 
sim bola sangdonado  flanke de la  es
p e ra n tis to j de la  G rupo  Pau-Adour, 
ka j de Zaragoza.

Je  la 11,30* okazis O ficiala A kcepto 
en la  U rbodom o. Bonvenigis n in  Lia 
M oŝto la  U rbestro  S-ro Guy P etit, k iu  
p er tr e  afab laj kaj' sim patia j vorto j 
kuraĝigis n in  daŭ rig i en  n ia  laboro  
po r solvi la  lingvajn  p ro b lem o jn  en 
fa hom aj r ila to j. N i devas dank i ke, 
je  la  fino, li k lopodis re tro v i sian  
E sp eran to n  de k iam  li es tis  Liceano 
po r denove bonvenigi k a j sa lu ti la 
esp eran tis to jn  en  la  In te m a c ia  Lingvo. 
S-ro Seurin , P rezidan to  de la  G rupo 
Pau-Adour trad u k is  a l E sp eran to  la 
v o rto jn  de Lia M oŝto la  U rbestro , kaj 
dank is lin  nom e de la  esp eran tis to j. 
S-ro L auren t, P rez idan to  de la  Sud
okciden ta  F ederacio  tra d u k is  a l la 
franca . Mi k u n p o rtis  sa lu tle te ro n  de 
Lia M oŝto la  U rb es tro  de Zaragoza, 
Dro. M ariano H o rn o  L iria  p o r  lia  ko
lego de B iarritz , en  k iu  li p rezen tis  
m in  kiel P rezidan tinon  de la  H ispana 
T u rism a E sp e ra n ta  Sekcio. La sekcio 
donacis koverto jn  k u n  h isp an aj tu r is 
m aj b ro ŝu ro j en  E speran to , in fo rm aj 
b ro ŝu ro j p r i  la  In te m a c ia  Lingvo kaj 
m em origa cindru jo .

Parto d e  la esp eran 
tistoj dum  la  O ficiala 
A k cep to  e n  la U r
bodom o.
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Tuj sekve, Lia Urbestra Molto kaj 
ceteraj Magistratanoj ĉeestantaj tos
tis kun la renkontiĝanta] por la suk
ceso de nia idealo. Post kiam ni dankis 
al S-ro la Urbestro lian akcepton kaj 
regaladon, ni lasis la Urbodomon kaj 
translokiĝis al proksima restoracio por 
komuna manĝado, kiu okazis en vere 
frata etoso.

La Urbestro de Biarritz salutas la 
renkontiĝantojn.

Je la 15a ni translokiĝis al la pil- 
kludejo por ĝui Vaskan Pilkludo- 
Spektaklon, kiu estis ja interesa, kaj, 
je la 17a ni veturis al Bayona por viziti 
la urbon kaj Katedralon Sankta Maria. 
Bedaŭrinde la pluvo malebligis la vi
ziton tra la urbo, sed, feliĉe por la 
virinoj oni profitis la tempon por bu
tikumi kaj kompreneble ni vizitis la 
Katedralon, kiu estas vere vizitinda. 
Je la 19“, ni daŭrigis la vojon tra la 
vaska lando ĝis urbeto Arcangues, kie 
okazis la komuna vespermanĝo kun 
folklora spektaklo ege bela. ĉiuj 
dancoj kaj kantoj estis belaj, sed tiu 
nomata “danco sur la glasoj” estis 
miriga, bedaŭrinde per la foto, vi ne 
povos taksi la belecon de la danco. 
Dum la poŭzoj la hispanaj sami
deanoj gajigis nin per hispanaj popolaj 
kantoj de la norda ĝis la suda parto 
de la duoninsulo, ĉiuj regionoj estis 
reprezentataj per siaj kantoj. Gesin
joroj Seurin el Pau, bele kantis en 
Esperanto la konatan kanzonon "Santa 
Lucia".

Ĝi estis bela festo, plia programero, 
kiu kompensis la tuttagan pluvon. Re
veninte al Biarritz ankoraŭ ni povis 
ĝui —la pluvo iomete ĉesis— la bele
gan prezentadon, SONO KAJ LUMO, 
fronte al la maro, ĉe la Granda Plaĝo.

Dimanĉon matene, post vizito de la 
Muzeo de la Maro (Esperante gvidata), 
ni veturis al la enfluejo de la rivero 
Adour, kie, en bela restoracio okazis 
ĜOJA AMIKA BANKEDO. La reganta 
entuziasmo pli kaj pli kreskis dum la 
manĝado en tiu agrabla etoso, sed... 
La tempo rapide pasis, kaj kun be
daŭro ni devis pensi pri la disiĝo.

Oni diras ke disiĝo estas iomete 
morti. Sed, ni sentis la esperon de nova 
Renkontiĝo, ĝi devos okazi venontjare 
en Hispanujo. Mi, kiel Prezidantino 
de la Hispana Turisma Esperanta 
Sekcio, interkonsente kun la francaj 
organizantoj kaj kun la hispanaj res
pondeculoj, invitis por okazigi la 
VI l-an Franca-Hispanan Esperantistan 
Renkontiĝon en Huesca. La nomon de 
la urbo estis unuanime akceptita. Pri 
la dato, ni oportune informos en BO
LETIN.

Antaŭ ol fini mi deziras kore gratuli 
al nia samideano S-ro Jacques Deco- 
bert pro la sukceso de la aranĝo, kaj 
lin danki pro lia sindediĉo. Li estis 
la animo de la organizado kaj per sia 
entuziasmo, li ebligis la realigon de tre 
bela programo, malgraŭ la forta plu
vego, kiu bedaŭrinde akompanis nin 
dum tiuj tagoj.

Ĝis revido en HUESCA!!!
Inés Gastón

Vaska danco, dum la folklora fei 
en Arcangues.
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A N T A Ŭ  LA X X X I V a 
H I S P A N A  K O N G R E S O  
D E  E S P E R A N T O

I orri pri la urbo, kiun ni vizitos 
dum la tuttaga ekskurso.

S A L A M A N C A

Plaza Mayor

Salam anca (legu  Salam anka) esta s tri navoj de gotikaj volboj. En kapelo,
kastilia  urbo kun 124.000 loĝantoj, je  interne de la K atedralo, esta s konser-
208 Km j de M adrid kaj 119 Kmj de la  vata la K risto de I’ Cid aŭ  de la  Bata-
portugala landlim o. loj de la X Ia jarcento.

Ĝi situ as apud la rivero T orm es, La preĝejo  Sankta S tefan o de latina  
kaj su b  bela  b lua ĉielo , ĝi estas la kruco kun unu so la  navo, h avas la
unua m onum enta-arta kolekto e l His- ĉefan  altaron, kiu  esta s grava verko  
panujo, laŭ E ugenio  D ’ Ors. de Churriguera. Ĝia fasado  esta s p la

ĉ i  p osed as la p lej fam an U niversita- tereska kaj ankaŭ havas tre in teresan  
ton en H ispanujo, ĉar ĝi estas tre k lostron.
glora kultura centro. La U niversitato  La preĝejo  Sankta  M artino repre
s e  Salam anca es tis  fond ita  de A lfonso zentas la plej rom anikan  arton  en  la
la IX a de León, dum  la jaro 1218. Ĝia X IIa jarcento.
fasado esta s unu  el la  plej belaj de En Salam anca es ta s  ankaŭ belaj
la p latereska  stilo . Ĝi posedas du enir- civilaj m onum entoj k iel la  nom ata
pordojn, la ĉefan  kun la m edaliono de "Domo de la K on koj” tie l n om ata  pro
la K atolikaj G ereĝoj. D um ’ la XVa kaj la  400 ŝtonaj konkoj de ĝia fasado
X V Ia jarcen toj, e stis  tiu  ĉi U niversi- apartenanta al la  fin o  de la X V a jar-
tato centro  de kleraj hom oj k iel Fran- cento  kaj konsiderata  k ie l la  p lej tatiga
cisco  de V itoria, krein to  de la  Inter- reprezentanto de la  civ ila  arto  dum
nacia Juro; Pastro Luis de León; An- la regado de la  K atolikaj G ereĝoj. Alia
tonio  de N ebrila , kiu publik igis ĉi tie , civila  m onum ento  esta s Palaco de M on
d i  1492 la unuan h ispanan gram a- terrey konstru ita  dum  1539, kaj ĝi estas
tikon. la plej sim bola  palaco  de la  renesanca

Oni povas diri ke eb le Ia duono de stilo  en H ispanujo, 
la h ispana k lerularo de la nom ata "ora La granda m onu m enta  ridego de 
ja rcen to ” loĝ is en  Salam anca. Salam anca kom pletiĝas kun la  Granda

B elajn  preĝejojn  p osedas Salam an- Placo, centro de la salam anka vivo. 
ca, ĉar ĝi e s tis  ĉ iam  religia urbo. Ĝi Ĝi esta s portika p laco  kun tri etaĝoj 
posedas du K atedralojn; la  M alnova da balkonoj, la tu to  konstru ita  per la 
K atedralo, im pona m ontro  de rom a- belaj orkoloraj ŝtonoj e l Salam anca, 
nika arto, kun bela nervura volbo, kaj En ĝia norda parto situ as la  urbodom o, 
la nom ata  "Turo de la Koko" kun H odiaŭ  Salam anca estas krom  reli- 
akitanaj kaj b izantinaj influoj. Ĝi e stis  gia urbo, m oderna urbo p lena je  eks-
k om encita  en  1140 kaj fin iĝis dum  la terlandaj kaj naciaj gestu dentoj, p lena  
X IIIa jarcen to . je turistoj kun bona kom erca kaj in-

La N ova K atedralo kaj la preĝejo  dustria vivo.
Sankta S tefan o  esta s du m ontroj de Se oni volus m ezuri, pere de unu
la gotika  salam anka stilo . La N ovan  so la  a testo , la in te lek tan  vivon  de 
K atedralon  kom encis konstrui en  1513 Salam anca en la  m ondo, su fiĉu s valori 
Gil de H ontañón, kaj ĝ i fin iĝ is en  1733. ĝian h istorian  partoprenon  en  la  
Interne, ĝi es ta s  de im pona a lteco  kun  Trenta K oncilio.
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H IS P A N A  L IR IKO

JUAN DE TIMONEDA (1490-1583) naskiĝis en Valencia. Kun Lope de Rueda,  
Timoneda estas unu el la patroj de la hispana teatro, kaj ankaŭ aŭtoro de tre 
spritaj rakontoj kaj de delikataj poemoj. Distingiĝis same kiel libristo, dedi
cante sian kulturon kaj sian kapitalon al la presado de plej interesaj libroj. 
Unu el liaj ĉarmaj poemoj estas

ESPERANTO GRUPO 
c a l l o s a  d e  s e g u b a

Tempo tro rapidas
Tem po tro rapidas, panjo, 
do m i diras sen  skrapu!’: 
sola, m i ne dorm os plu.

Alicante HISPANIOO K iel saĝa junulino, 
ĝui junon m i aspiras, 
certe ankaŭ vi deziras, 
ke ne velku m ia sino. 
Jes, ripetos m i sen  fino  
kion m i jam  diras nun: 
sola, m i ne dorm os plu.
Iu viro m in tre am as, 
volas esti al m i sklava.
Mi aspektas ne senrava, 
en Ia lito  baldaŭ  flam as. 
M ankas io? Io  lam as?
Diru, m ankas io? ĉu ?
Sola, m i ne dorm os plu.
N e 'stas m i negrino kruda  
ignorata de Am oro, 
sed knabino k iel floro, 
bela  k iel p erlo  nuda.
Sola  dorm u d am o pruda  
pro principo, sen  p lezur’. 
Sola, m i ne dorm os plu.
M ia korpo esta s bela, 
tion m ontras m iaj kruroj, 
la  m ieno, la fem uroj, 
la  lanuga karno hela.
Panjo, longas tro, sencela, 
nokto sen  virobrakum ’. 
Sola, m i ne dorm os plu.
M ankas al v ir in ’ trankvilo, 
kiam  ŝi dum  n okto  solas; 
viron ĉiu  dam o volas  
sub la  sam a lit-kovrilo. 
M ankas ploro, m ankas trilo  
al virino sen  p ara l’, 
sola, m i ne dorm os plu.

Tradukis: F. de Diego

K iam  la v iz itan to  adiaŭas la  urbon, 
li trapasas la  rom anan ponton  sur la  
rivero T orm es kaj se  li rigardas m a
lantaŭen, li v id os ankoraŭ  la  p lej belan  
vidaĵon  de la  urbo: La silu eton  de  
ĝiaj K atedraloj. K iam  la  su no brilas, 
ĝi ornam as la  ŝton ojn  d e ĝiaj turoj.

La ŝton o  de Salam anca, m ola, ĵus  
tranĉita  e l la m inejo , ak iras en la 
tem podaŭro tiun  varm an koloron  de 
m alnova oro p r i kiu paro lis  M iguel de  
U nam uno d irante ke S alam an ca havas 
iom  da m agio  kaj iom  da legendo.

M. R. Urueña
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C U E N T A  D E

C O B R O S
S aldo  en  1-1-1973 ..............................................................................  91.728,11
C uotas d e 1972 .........................    10.040,—
C uotas d e  1973 ................................................................................................................  65.560,—
R eem b olsos 1973 (cu ota  m ás gasto s) ......................................................... 42.504,—
C uotas an ticipadas de 1974 ....................................................................................  5.790,—
D onativos 1973 ...............................................................................................................  7.231,—
C uotas D um viva M em broj 1973 ............................................................................ 20.000,—
D onativos para 1974 ....................................................................................................  730,—
Congreso de Madrid ........................................................................ 1.281,—

S a ld o  a f a v o r .............................................................................  1.081,—
D erechos de exam en ............................................................... 200,—

A lum nos curso  H .E .F ..................................................................................................  1.900,—
V enta  m ateria l C o n g r e s o .........................................................................................  476,—
V enta B o letin es .............................................................................................................   425,—
In tereses c / c  B anco E spañol de C rédito ....................................................  141,80
In tereses c /c  B anco de Santander ...................................................................  208,—
D onativos F.A.L.P. (255.500— 156.000) ..............................................................  99.500,—

347.514,91

BA LA N C E  DE S IT U A C IO N

D ISP O N IBLE .............................................................
Caja y  B ancos.

REALIZABLE ..........................................................
L ibro Servo.

MATERIAL CONSUMIBLE ..............................
T arjetas, Cartas, Sobres, S ello s , etc.

INMOVILIZADO ...........................................................................................................
L ocal en  propiedad .............................................................  692.500,—
M obiliario  a d q u ir id o ............................................................ 8.160,—
M obiliario donado ................................................................ 20.000,—
Insta lación  eléctr ica  ............................................................  3.900,—
M áquina de escrib ir ............................................................ 4.016,—
Fianza U. E léctrica  ............................................................... 1.160,—

64.872,33

86.055,—

7.650,—

729.736,—

888.313,33

ANGEL FIGUEROLA AUQUE 
Presidente de la Federación Española 

de Esperanto
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T E S O R E R I A  A Ñ O  1 9 7 3
P A G O S

Secretaria  ..........................................................................................................................  13.513,—
T esorería .................................................................................................................................  3.857,50
Im prenta B o lo ix  ...........................................................................................................  85.999,—
Pagos pendientes en 1-1-1973 ................................................................................  9.511,—

R em esa b o letín  1972 .................................................. .......... 1.246,—
Mat. propaganda E-Fako 1972 ........................................... 3.665,—
Cuota U.E.A. 1972 ..................................................................... 4.600,—

G astos rem esa bo letín  1973 .................................................................................... 6.838,60
H eroldo y M onda lingvo problem o .................................................................. 830,—
Gastos local y oficina ..............................................................................................  17.530,—

C om unidad ...................................................................................  8.200,—
T eléfono ..................................................................................... 3.562,—
Portero ...........................................................................................  1.200,—
Luz ....................................................................................................  2.523,—
Lim pieza o fic ina  .......................................................................... 1.000,—
V arios .............................................................................................  1.045,—

G astos bancarios ..........................................................................................................  147,90
8 sillas (sa lón  con feren cias) ................................................................................... 1.760,—
Local de Secretaría ....................................................................................................  142.655,58

L / vto . l-V-73 .............................................................................  35.000,—
H ip oteca  (dos sem estres) ...................................................  14.355,58
12 e fecto s de 7.775,— P tas..................................................  93.300,—

282.642,58
Saldo a cuenta n u ev a ............................ 64.872,33

347.514,91

EN 31 DE D ICIEMBRE DE 1973

EXIGIBLE  .......................................................................................................................  340.374,94
E fectos a pagar com pra local ......................................  264.350,—
H ipoteca  loca l .........................................................................  76.024,94

GASTOS A PAGAR ..................................................................................................... 31.847,—
M at. propaganda E -F a k o ................................................... 6.166,—
Fact. B o lo ix  (B ol. N oviem bre-D iciem bre 1973) ... 19.445,—
Cuota U.E.A. 1973 .................................................................  4.800,—
G astos rem esa  B o l e t ín ........................................................  1.436,—

FUNCIONAMIENTO ..................................................................................................  6.520,—
Cuotas 1974 (cobradas 1973) ......................................... 5.790,—
D onativos 1974 (cobrados 1973) .....................................  730,—

PATRIMONIO EN 31 DICIEMBRE 1973 ........................................................  509.571,39
Saldo en  31-XII-72 ......................................................... - ... 411.900,22
E xcedente año 1973 ..............................................................  97.671,17

888.313,33
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C U EN T A  DE RESULTADO S A Ñ O  1973

I N G R E S O S
C uotas de 1972 ............................................................................................................... 10.040,—
Cuotas de 1973 ..........................................................................................  .................  72.850,—

C obradas 1972 .....................................................................  7.290,—
C obradas 1973 ............................................................. ..................  65.560,—

R eem bolsos 1973 (cu ota  m ás g asto s) ................................ .........................  42.504,—
D onativos 1973 ....................................................................................  .......................  7.231,—
Cuotas D um vivaj M em broj 1973 ............................................................................  20.000,^
C ongreso M adrid (exced en te y derechos de exam en) .............................  1.281,—
A lum nos curso  H .E .F ...................................................................................................  1.900,—
V enta b o letin es ... .......................................................................................................  425,—
V enta m aterial C ongresos ......................................................................................  476,—
In tereses c /c  B anco E spañol de Crédito ....................................................... 141,80
In tereses c /c  B anco de Santander .....................................................................  208,—
D onativos F.A.L.P...........................................................................................................  99.500,—
B eneficio  V enta Libros .......................................................................................  4.579,—

Suman tos ingresos ..............................  261.135,80

G A S T O S

S ecretaría  y T esorería ..............................................................................................  12.920,50
V alor m aterial 1-1-73 ............................................................. 3.200,—
G astos, com pras 1973 ............................................................ 17.370.50

20.570,50
V alor m aterial 31-XII-73 .....................................................  7.650,—■

Consumido durante 1973 ............................................... 12.920,50
Imprenta BoLoix ....................................................  ...............  ...............  ... 85.999,—
Gastos remesa Boletín ...................................................................................  6.838,60
Heroldo y Monda Lingvo Problemo .......................................................... 830,—
Gastos local y oficina ............................................................................ . ... 17.530,—
Gastos bancarios ...............................................................    147,90
Pendientes de pago ..................... ...............................................................  31.847,—

Mat. propaganda E-Fako ..............................................  6.166,—
Fra. Boloix (Bol. Noviembre-Diciembre) ...................  19.445,—
Cuota U.E.A. 1973 .............................................................  4.800,—
Gastos remesa boletín .................................................... 1.436,—

In tereses h ipoteca  local .........................................................  ..............................  7.351,63

Suman los gastos ...................................  163.464,63

E xcedente .................................................... 97.671,17

ANGEL FIGUEROLA AUQUE GERARDO FLORES
Presidente de la Federación Española Tesorero

de Esperanto
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R A P O R T O  P R I  L A  P O S T K O N G R E S O  D E  I .  F . E . F . O K A Z I N T A  E N  
C A L E L L A  D E  L A  C O S T A

E kde la  18a ĝ is la  21a M ajo 1974

Grupo da partoprenantoj en  la  P ostcongreso

Pere de n ia  H.E.F.-a B ulteno, in ten
cas m i sc iig i ĉiu jn  in teresa to jn  pri
la diversaj okazin taĵoj, okaze de la
I.F.E.F.-a P ostkongreso  en  Calella. Mi 
priskribos, laŭde, la d iversajn  aktojn  
kaj ekskursojn .

18an. de Majo: Sabate; Je la  oka, 
m atene, tuj p ost la tagiĝo kaj akurate, 
beninda akurateco! per specia la  trajno, 
translok iĝis ĉiuj la  K ongresanoj en  
B arcelonon, k ien  ni a lvenis je  la deka  
m atene.

Tuj p oste , oni ad iaŭis iare  de la  
post kongresanoj, la  a liajn  gesam idea
nojn  kiuj ne eb las partopren i la  P ost
kongreson en  Calella, kaj on i kom en
cas la P ostkongreson  per tu ttaga ek s
kurso tra B arcelono, v iz itan te la plej 
elstarajn  v id in daĵo jn  de la  Urbego.

Nia unua v iz ito  e s tis  al la  F ervojista  
M uzeo kiu situ as en  la  sam a S tacido
m o kie ni e ltrajn iĝ is, kaj tuj poste  la  
180 postkongresanoj enaŭtobusiĝ is en  
antaŭm enditajn  aŭ tobusojn  por v iziti 
la urbodom on, k ie ĉiuj adm iris la  
belajn  kaj im ponajn  brunruĝajn  pen
traĵojn  de Sert, kaj la  egan, solenan  
kaj k lasikaj sa lonon  de T “T inell”.

Sam ideano Pedro N uez el B arcelo
no, k larig is per sia  m ajstre regata e s 

peranta lingvo, la sc iin d aĵo jn  pri la 
U rbodom o, ĉu  artajn, ĉu  h istoriajn , 
ĉ e  apuda trinkejo, S-ro N uez, regalis  
nin ĉiujn , per tipa  d olĉa  h ispana  
pokalo da vino, kiun n i sen escep te  el 
trinkis tutgorĝe, ĉar pro la  tiutaga  
varm ego, ni sen tis n in  tiam , vere kaj 
ege soifantaj.

R ee per aŭtobuso, ni vetu ris en  la 
fam an "Tibidabo” m onteton , k ie okazis 
pikniko, kiun ni nepre bezon is, ĉar 
ĉiuj estis  m alsataj. P ost ripariga, sur
m onta m anĝado, oni v iz itis  la  m irin
dan tem plon  de la Sankta Fam ilio, 
ekkonstru itan  antaŭ unu jarcen to  kaj 
ankoraŭ nefin ita. Ĝia m irinda fasado  
forte  im presis ĉiujn , pro ĝ ia  beleco, 
svelteco , kaj nekutim a stilo; la tut
m onde fam a konstru stilo  de Antonio  
Gaudi, elstara  kataluna A rĥitekto.

La lasta  ekskursa v iz ito  okazis ĉe  la  
tiel nom ita  "H ispana V ilaĝo”, situanta  
sur la supraĵo de la m on teto  "Mont- 
ju ich ” (M onto de la jud oj). Tiu “H is
pana V ilaĝo”, unika ĝiaspece kons
truaĵo, enhavas, laŭ skale  reprodukti
tan, unu el la plej elstaraj dom oj el 
ĉiu  el la provincoj h ispanaj, kaj tiaj 
konstruaĵoj ordigitaj laŭstrate, kon
sistigas belan  kaj v izitindan  vilaĝon, 
el k iu  on i povas e ltir i ideon  pri la  
tuta H ispanio.
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Post tiu  v izito, n i forlasis “H ispanan  
V ilaĝon ”, por vesperm anĝi en  la  turo  
nom ita  "San S eb astián ” (Sankta  S te
fano), situ an ta  ĉe  la  haveno m em  120 
m etrojn  alta . B e la  kaj vasta  restora
cio  sur la  supraĵo  d e la  fera konstrua
ĵo , k ie n i ĉiuj vesperm anĝis en  frata  
kaj sam ideana etoso . Oni b ab ilis, 
m anĝis, to stis , trinkis kaj ridis feliĉe.

P ost vesperm anĝo, je  la  deka, oni 
la urbon  rondiris kaj niaj aŭtobusoj 
startis la  lastan  veturadon, ce le  al la  
urbo d e la  P ostkongreso  C alella de la  
C osta, k iun  n i atingis je  la  IIa d e la  
nokto.

Du hoteloj "C atalonia” kaj "Santa  
F e” es tis  antaŭm enditaj por akcepti 
la  verdste la jn  geportantojn , kaj t ie  ili 
tranoktis sian  unuan nokton en  Cale
lla, por ripozigi sia jn  lacajn  korpojn .

Amika rondo. Dum la klaso de Esp. inter- 
aciaj gastoj vizitis la Klubon de Calella. 
Inuaj en la vicoj sidas P. Claramunt kaj 
iro. de Valois.

19an. de Majo: Dimanĉe; Je la 10'30, 
okazis ekum ena D iservo, ĉe  la  “Piaj 
Lernejoj" kaj sin sekve salu tkunveno  
en  la S a lon o  de la  sam a kolegio. Pastro  
C laram unt m eso fer is kaj p red ik is es
perantlingve D um  la M eso, k antis la  
Grupo de K antistoj, esperantlingve kaj 
katalune. P rotokolis sam ideano Albe- 
rich e l B arcelon o  kaj sa lu tis  u nue P. 
C laram unt kaj S-ro D e V alois, n om e  
de la  Grupo esperan tista  de Calella. 
P rezid is Sro. Ten, V icurbestro de Ca
lella , S-no W alter e l G erm anujo, S-no 
Puig, P rezidanto d e esperanta m ovado  
en  Sabadell kaj Pastro C laram unt, 
P rezidanto de esperanto-grupo el 
Calella.

S insekve, la d iversaj reprezentantoj 
kaj delegitoj alilandaj sa lu tis  la  ĉees
tantaron nom e de siaj respektivaj 
lokaj kaj naciaj grupoj.

Oni inaŭguris la  kunvenon  p er k o 
m una kantado de la  H im no, kaj p o ste  
la grupo de kantistoj de la  “Piaj Ler
nejoj", in terpretis d iversajn  kantaĵojn , 
in ter la salu tojn  d iverslandaj. Oni kan
tis  “La T agiĝon”; eŭropan h im non  de 
la paco, fin tito lita  “Tuj la  pordoj m al
ferm iĝos", laŭ m uziko e ltir ita  e l la 
naŭa S im fon io  de V on B eethoven, kaj 
tipan  katalunan "Sardana”, akom pa
nate fortep iane d e S-no D e V alois.

Tuj p oste , ĉiuj p ied iris por la  inaŭ
guro de la nova "Strato ESPER A N 
TO”, kiun p rezid is lia  v icurbestra  
M osto S-ro Ten, n om e de la  urbestro  
Sro. Llobet. E sperantistoj restas tre  
dankem aj, pro lia  helpo  kaj sim patio  
al nia m ovado. Inaŭguraj vorto j, es tis  
alparolitaj esperantlingve d e S-ro Ten, 
per tre korekta kaj klara prononcado, 
kom prenebla  al ĉiu j, kiuj tondre  
aplaŭdis, ĵus fin ita  la  inaŭguro.

Je la dua, p osttagm eze okazis frata  
kunm anĝado kun ĉeesto  de m u lte
nom braj katalunaj sam ideanoj kiuj 
nin  akom panis kore, okaze d e la  inaŭ
guro de la  “S trato  E sp eran to” kaj por 
p rofiti okazon sa lu ti persone tiom  da 
diverslandaj gesam ideanoj.

P ost la  tagm anĝo, S-ro Ten, h o te les
tro de "C atalonia”, m etis  je  n ia  d is
pono, dum  la  tu ta  vespero , la  suban  
d ancsalonon  de la  H otelo , k ie oni 
lo tum is d iversajn  donacojn  de la  
m em broj esperantistaj de Calella, kaj 
sam tem p e oni tr in k is kaj dancis ĝis 
la  sunsubiro.

20an. de Majo: Lunde; P ost libera  
m ateno, p osttagm eze, ĉiuj enaŭtobu- 
siĝ is kaj veturis al L loret de Mar, fam a  
turista  urbo, kaj al B lanes, k ie oni 
viz itis m irindan botan ikan  ĝardenon, 
kiu ege p laĉis a l ĉ iu j. V esp ere je  la  
deka, esperanta anaro ir is  en  noktan  
kabaredon por ĉeesti tipan  “flam en- 
ko-dancadon” kaj sam tem p e danci, 
kion tre ĝo je kaj gaje faris ĉiuj 
geesp erantistoj, ĝ is  la dua, m atene.

21an. de Majo: Marde; Tuj kiam  
sun leviĝis, ĉiuj e llitiĝ is  akurate, ĉar  
hodiaŭa tago esta s d estin ita  por tut
taga perŝipa ekskurso. B ela  vetero, 
brila kaj iom ete bru liga suno, trankvi
la la surfaco  de la  m aro kaj ebena  
kvazaŭ stratpavim o, akom panis n in  la  
tutan  tagon.

— 18 —



Surm ara ek sk urso  ege agrabla kaj 
neforgesebla!

Laŭlonge de “Ora kaj K lifa M arbor
do", ni v iz itis  T ossa de Mar, antikva  
rom ia vilaĝo, ornam ita  de svelta  k as
telo  situ anta  sur la  p into  de suda m on
teto  ĉe la en iro m em  de la  haveno. 
En tiu-ĉi v ila ĝ o  n i ripozis dum  tri 
horoj por baniĝi, prom eni, suvenirojn  
aĉeti kaj tagm anĝi laŭm ende.

P ost la  tagm anĝo ĉiuj akurate en
ŝip iĝis ree, por daŭrigi n ian  perŝipan  
ekskurson  ĝ is San  F eliu  de G uixols, 
el kie ni reveturis en  Calellan, k iun  
ni atingis je  la  sepa  posttagm eze.

Dum  la perŝipa reveno en  la p ost
kongresan urbon, oni ferm is o fic ia le  
la P ostkongreson, kvankam  la lasta

adiaŭo sam ideana, okazis ĉe  la  H otelo  
S anta  Fe, k ie p ost vesperm anĝo, ĉiuj 
ree kuniĝis por in terfrata  kaj lasta  
m anprem o adiaŭa. Oni in terparolis kaj 
oni ronde dancis kaj akom panate de 
fortep iano oni kantis la H im non “La 
E sp ero” kaj aliajn  esperantajn  kan
taĵojn.

Adiaŭaj vortoj, finaj sa lu toj, ĉir- 
kaŭbrakadoj sam ideanaj, b on d ez ire^  
havantaj vortoj fare de ĉiuj al ĉiuj 
kaj laste:

BONAN VOJAĜON AL ĈIUJ, EN  

ILIAN PATROLANDON.

Ĝis la revido, karaj gesam ideanoj!

Félix de Valois
Calella la 24an de M ajo de 1974.

R E V U O  D E  LA  R E V U O J

Diras INTERLIN G V ISTIK A  INFORMA SERVO, n.” I, 1974: "La angla  havas 
en  Eŭropo, N ordam eriko, A ŭstralio kaj _ partoj de Azio kaj A friko ankaŭ su
pernacian sign ifon . Ĝi eĉ  esta s por elitaj grupoj de la  tuta m ondo, t. e. inclu 
zive de S o vetio  kaj Ĉinio, m onda lingvo, nur ĝi n e povas fariĝ i t ia  pro la 
prestiĝaj am bicioj de ĉiuj grandaj lingvoj. D o la  angla p rincipe daŭros esti 
m ondregiona lingvo. Tio sign ifas ke la  p lano  enkonduki E speranton  kiel 
lingvon de E ŭropo devas renkonti la  fortan  reziston  de Ia jam  estab lita  kaj 
pli kaj p li so lid iĝan ta  angla lingvo. N i op in ias, ke tam en u tila s p lu  p led i por 
E speranto en  Eŭropo, sed  ĉiam  sam tem p e akcenti ĝian  karakteron  kaj pre
tendon k iel m onda lingvo. N i devos konced i, ke ni certe  ne venkos pro propra  
forto, sed  nur pro la interĵaluzoj de la aliaj. Kun la racio de la hom oj oni 
apenaŭ p ovos kalkuli. Ekkoni tiun situ acion  kaj el ĝi ĝuste profiti estu s la 
tasko de lerta E speranto-politiko”.

Solidaj, saĝaj vortoj. Sed  la tubero en  la afero kuŝas en tio, ke ankaŭ ni, 
esperan tistoj, estas hom oj, kun k ies racio sam e oni apenaŭ povas kalkuli. 
K iel ni povus venki pro la interĵaluzoj de la  aliaj, se ni mem_ ne kapablas 
prezenti unuecan  fronton, kaj nia preferata  ludo estas kvereli, d isputi, bruadi 
in ter ni kaj fari grupojn, grupetojn  kaj frakciojn  interne de niaj anem iaj 
vicoj? Cu vi volas pruvon? Daŭrigi la  legadon ...

* * * *
Kiam  m i razas m in  antaŭ  la  spegu lo , m i scivole-tim em e observas, ĉu  mi 

jam k om encas transform iĝi en  havantan  hundon. En SAT-AMIKARO, n.° 297, 
junio 1974, Ia Komitato de Sat-Amikaro sub  la  t ito lo  Pri iu bulteno asertas, 
ke “[F. de D iego] ...kuraĝe b ojas kontraŭ  la  transpireneaj laboristoj esp e
rantistaj dum  li servutm aniere s ilen tas pri la  sennom aj okazin taĵoj de la 
faŝista  reĝ im o hispana", kaj ke “F. de D iego v id eb le ŝatas nek  n ian  k-don
N. B arthelm ess, nek  lian  ĵu s aperitan  [tie fe /]  verkon  Afe plu ludo... T ion F. de 
D iego rajtas op in ii, sed  tra  B arth elm ess li v id eb le  provas atingi n iajn  labo
ristajn  organizojn  SAT kaj SAT-Amikaro sen su k cese”.

Dankon, ke m i rajtas op in ii a lm en aŭ  pri io!
Mi havas nen ian  m otivon  persone ŝa ti aŭ  m alŝati s-ron B arth elm ess. Por 

m i, li e sta s  nura abstraktaĵo . S ed  lian  verkon  Afe plu ludo..._ m i recenzis  
m allaŭdo (BO LETIN  n.0 63, septem bro-oktobro 1973), ĉar m i op in ias ĝ in  arte
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kaj lingve fuŝa kaj ideologie m ucida kaj trem pita  en ia  prim itiva , sen tim en 
talaĉa m an ifie ism o, kiun li n om as... socia lism o!

Diri, ke m i b o jas "kontraŭ la  t r a n s p ir o ta  j lab oristo j” kaj k e m i “provas 
atingi la laboristajn  organizojn SAT kaj SAT-Am ikaro” es ta s  unu el la plej 
am uzaj k retenaĵoj, kiun nii iam  legis.

A liajn e ld on ojn  de SAT, kiel por ekzem plo, Infanoj de la malriĉuloj, de
J. A. Lee, n ii senrezerve laŭdis kaj rekom endis rilate la  enhavon  kaj r ila te  
la form on, ĉ u  tiuj favoraj recenzoj estis  ankaŭ “bojado kontraŭ  la  transpi
r o t a  j laboristoj"?

Ni estu  seriozaj, estim ata  Komitato de SAT-Amikaro. S e  s-ro B arth elm ess  
ne havas verk istan  ta lenton  (kvankam  m i ne dubas, ke li brilegas en  aliaj 
fak oj) kaj se  lia  ideo log io  u rĝe bezonas aktualigon , ne m i kulpas, sed  li.

Alia aspekto  de la  artikoleto  subskrib ita  de la Komitato de SAT-Amikaro 
m eritas apartan  m encion . Ĝi diras: “Sam d ate la  m ondo ek sc iis  pri la  sovaĝa  
ekzekuto  de h ispana junulo, Salvador Puig A ntich, laŭdire anark iisto , m ort
kondam nita  laŭ pruvoj certe ege 'm isteraj’. N i supozas, k e v i nen ion  legos  
pri tio  en BO LETIN sub la  lerta  p lum o de F. de D iego. V i nur trovos k ri
tikojn  al eksterhispanaj okazintaĵoj. Tio esta s p li facila!".

N e, sin joro, vi ne trovos tia jn  novaĵojn, ĉar BO LETIN estas p o litik e neŭ
trala organo (tiaj funkcioj apartenas a la  gazetaro, a l la  radio kaj a l la  
telev ido): kaj ĝu ste  pro la sam a m otivo  BO LETIN ne trak tas ek sterh ispanajn  
(po litik ajn ) okazintaĵojn . Ekzam enu la kolekton! Tio, k e la  m alon  asertas la  
Komitato, nur m ontras ankoraŭfoje, k iom  ĝi resp ek tas la  veron.

N u, m i, hundo — rabia?— , servutu lo , k iu, laŭ  la Komitato nen iam  spertis  
la  ned ireb lan  feliĉon  renkonti kom itaton  dem okratie elek titan , bedaŭrinde  
devas m eti finan punkton, ĉar m i jam  b o jis  su fiĉe, ĉu  ne?

* * *
En NORVEGA ESPERANTISTO, n." 2, 1974, aperas la  jen a  anonceto: “28- 

jara m in istro  deziras korespondi kun norvegaj fam ilioj. B eleznai Janos, Gyori 
u 16, T atabanye, H ungarujo”.

V ere brila  junulo , jam  m in istro  en  sia  28-jara aĝo! S ed  m i suspektas, ke 
tem as pri unu  e l tiuj “m inistroj" , kiuj e lfo sa s karbon...

* * *
Pri la  lokaj societoj E sperantaj aperis in teresa  k om ento  en  REV U E FRAN

CAISE DESPERANTE» - FRANCA ESPERANTISTO, n.0 285, aprilo 1974: "Nu, 
eb le la  plej grava bezono de la  M ovado k uŝas nun tem p e en  la  v ivo  d e la  
grupoj, tro o fte  kadukiĝantaj: necesas redoni al ties  m em broj la  k onscion , 
ke ili konsistigas la  kernojn de la  varbado. In ternacia  kaj naciaj, la  ad m in is
traciaj centroj povas faciligi sed  nen iel an stataŭ i la nem alhaveb lan  ro lon  de  
la lokaj soc ieto j. La nacia asocio , in fluante la  nacian  gazetaron , in terve
nante ĉe  la  naciaj in stitu cio j, igas favora al la  lingvo la  publikan  opinion; 
liveran te la  librojn  netroveblajn  en  la kom erco, zorgante pri la  b ib lio teko , 
eldon ante varbom aterialon , kunordigante prelegvojaĝojn  aŭ  organizante m igran  
ekspozicion , per siaj servoj ĝi certe  h elpas la  surlokan agadon. S ed  eĉ  ĉio  ĉi 
restu s senvalora, se  la  lokaj grupoj ne povus certig i surlokajn  kursojn  kaj 
regulajn  ĉiusem ajn ajn  kunvenojn, unuvorte Ia sociajn  rilatojn , kiuj solaj ka
pablas ne nur allig i sed  p recipe aktiv ig i la  m em b rojn ”.

E b le nun la in flacio , la benzino m ultek osta , la  m izeriĝo de la ekonom iaj 
cirkonstancoj p u ŝos denove m ultajn  esp eran tisto jn  rifuĝi en  la  neelspeziga  
sa lon eto  de la  loka grupo. E b le ni e ltrovos, ke E speranto esta s ankaŭ fidinda  
term om etro  pri la  ekonom ia situ acio  de la popoloj. Ju p li prosperaj la lokaj 
grupoj, des m alpli kontentiga la financa sta to  de la  lando, ĉ u  eb le la  finan  
venkon  d e la  lingvo de la  h ebreo  Z am enhof n i ŝu ldos a l la  n ein ten c ita  kunla
borado de la araba petrol-politiko?

K un plej koraj salu toj, ĝ is la proksim a revu-rikolto,
F. de Diego
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f l i  l e g i s  p o r  o i

LA ARBO DE LA SCIADO, de Pio  
Baroja. E l la  h ispana tradukita de 
Fernando de D iego. Aŭtoro —kaj 
verko— prezento de Juan R égulo  
Pérez. Tiu ĉi eldono ce las kunm em o
ri en  E speranto la  centjaran  naskiĝ
datrevenon  de la  plej granda rom a
n isto  de la  20-a jarcento. 16 x  22 cm . 
256 (4 ek sterteksta j +  X X  +  232) 
paĝoj. Prezo 260 p eseto j.
Eldono de J. R égulo  Pérez, sub m ar
ko STAFETO.

Estas absolute evidente, ke ni troviĝas 
antaŭ plensignifa romano, laŭ diversaj kaj 
riĉaj aspektoj, kiujn ni, kore sinceraj, ne 
povas preterlasi en la okazo fari recenzan 
konsideradon kaj, vole-nevole, primediti la 
lecionon, kiun la verko nun, proponas al ni, 
per ci tiu skrupula versio en Esperanto.

E stus p ed ante prezen ti esee ton  pri 
la personeco  kaj la  beletra  elstaro  de  
Pio B aroja, por tie l p ovi ŝvelig i ĉi-tiun  
tekston  tem antan  pri la  m irinda tra
duko, k iun k u lm in ig is Fernando de  
Diego. Sed  n i licas a ten ti a lm enaŭ  
kelkajn tra jto jn , jen  de la  aŭtoro, jen  
de la rom ano, p or  p li bone pen etri 
en la kernon de la  tuto.

Mi legis kun streĉa  aten to  la absor
ban libron, kaj en  ĉiu  paragrafo m i 
havis p lenan  k onscion  pri la etika  
pensm aniero de la  vaska kastili-lingva  
verkisto. Sed, sam tem pe, m i gustum a
dis la tie l naturan esperantan  lingva
ĵon, sam e k iel on i kapablas fari pri 
originala v irtuoza stilo .

La filozofieca  k onstanto  de la  rom a
no taŭgas, ĉium om ente , por ke la  le 
ganto k onsciu  pri vivproblem oj fla 
grantaj en  la  in terna m ondo de la  
protagonistoj. Tiuj prob lem oj, iom  ek- 
zistencia lism aj, ne estas nuraj pre
tekstoj por ke la  aŭtoro trudu al n i 
sian  privatan  ideo log ian  senton. Oni 
povas pli-m alpli id en tiĝ i kun la  p en s
m aniero de B aroja, kaj, konsekvence, 
juĝi ĝin favore aŭ ne, laŭ  propra ĝe
nerala kriterio , sed  n i devas adm iri, 
kiel li sin  k onfesad is tu te  nature, v iv i
gante k onsekvencajn  kaj koherajn  per
sonojn; kaj k iel la  ĉap itroj, laŭ tre  
karakteriza sim pla teĥniko, fluas per
fekte kaj re liefigas ep izodojn  de n ia  
propra en landa h istorio , m alkovrante, 
denuncante h ipokritecon  kaj n egati
vajn punktojn  de pruda m oralo.

Ni povas, do, fac ile  im agi, ke tiu  
rom ano estas p lena je  subtilaĵoj: do,

ke la  laboro de la trad uk in to ... Bone! 
Ĉar ni, nun, jam  k om encas pritrakti 
la taskon  de F. de D iego, ni diru ke 
ĉiu  m alfacilo  fontanta el la originala  
tek sto , e stis  tute sim p le asim ilita  de 
la  transkrib into, pro lia  profunda ling
vokapablo, ĉar li faras plej ortodoksan  
kreipovan ĵongladon, ĉ iu  bona gustu
m anto aŭ frandem ulo, tion  suspektan
te, konscias pri la  m ajstra  ellaborite
co, k iu  estas proponita  al ni, tie l inde 
kaj efike. Oni percep tas nen iun  stum - 
blon. Ŝajnas ke ĉio, tie le , eliris el la 
cerbo de la  rom anisto , p en san te  jam  
per la Z am enhofa id iom o.

Jen, do, tiu  karakteriza laboro de 
F. de D iego, kiu  ŝvebas, n e k iel nubo  
k ies om bro m akulas la  teron, sed  kiel 
nubo ora, k iu  karakterize nuancas la 
pejzaĝon, do, on i n e ra jtas paroli pri 
eraroj aŭ sim plaj m iso j. N i parolu  
nur pri “preferoj" p len k on scie  enkon
dukitaj, kaj, precipe, p ri "neologism oj"  
kiuj pli kaj p li in tegriĝas en  la  kom u
nuzan vortaron. E ble, nur p ri aperti 
(m alferm i), iu povas m alkonsenti ĝis 
certa  grado, konsiderante, ke la  kon
cerna radiko, laŭ PIV, esta s adjektiva  
kun ideo de sta to , k iu  ne esta s rezulto  
de ago.

La B elliteratura S erio  “Stafeto" ran
gas denove je  granda p restiĝo  pro la 
aranĝo de la  libro kaj t ie s  m odele  
sobra-eleganta presado. " S ta feto” fari
ĝ is jam , bonŝance, 20-jara, kaj tio  estas  
plensign ifa  en la e ldon a h istorio  de 
E sperantujo. Prof-ro J. R égulo  solen i
gas ĝin per ĉi tiu  tito lo , kiu, inter  
aliaj m eritp lene p lig lorigos la  jam  
atingitan  renom on. Kaj la  eldon isto  
m em  verkis trafan  esean  enkondukon, 
kiu situ igas nin en  la  ĝu stajn  epokon  
kaj h istorian  etoson  de la  t ie l nom ata  
hispana “Generacio de la  jaro 1898-a, 
(k ies gravaj kaj ĉefaj in telektu loj tiel 
perfekte kapablis b ild ig i tiu jn  krizajn  
jarojn) kaj portretas tre ĝu ste  la  per
sonecon  de la fam a rom anisto , —kaj 
ankaŭ kuracisto—, k iel la ĉefrolu lo  
de la "Arbo de la Sciado".

Oni devas tutkore gratu li kaj la  
tradukinton kaj la eldon iston , kaj 
varm e rekom endi al ĉiu  esperan tisto  
la  legon kaj propagandon de ĉi tiu  m o
dela verko, kaj des p li nun, kiel om a
ĝon al P io Baroja, en  ties centa  nas
kiĝdatreveno.

Jen: la v ivanteco kaj efik o  de la 
Lingvo m ontriĝas per ĉi tiaj altku ltu 
raj evidentaj atingoj. Sed , bedaŭrinde, 
la m ondo tion  ignoras ob stine.

G. Mora
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j  u A P E R I S

En eldon a de H ispana E speranto-Federacio, nova dokum ento de CED en  
h ispana lingvo. Ĉ ifoje (em as pri la  D ok. CED, A /I I /I

"el problema lingüístico en las relaciones internacionales"

A ŭtoro de la Dok. estas P roi. Dro. Ivo Lapenna. O riginala tito lo  en  E spe
ranto, “La lingva problem o en  la  in ternaciaj r ila to j”. B roŝuro 36-paĝa, 22 x 15 
cm . Prezo 15 p toj.

A T E N C I O N

A partir del dia 15 del m es de ju lio , lo s  serv ic ios de E ldona Fako e in for
m ación  estarán  cerrados hasta  el d ia 30 de agosto.

ESPERANTO EN LA PRAKTIKO
D um  la m onato  m ajo okazis la 

printem paj festo j en  Zaragoza, dum  
ili en  du okazoj E speranto lu d is ri
m arkindan rolon.

U nue kaŭze de la  e lek to  de Inter
nacia "M aja”. La fraŭlinoj, k iuj pre
zentiĝas en  ĉiu  regiono al tiu  K on
kurso, krom  esti belaspektaj, graciaj, 
ktp. devas prezenti siajn  m erito jn  pri 
klereco. En Zaragoza estis  elek tita  
kiel "Maja de A ragón” n ia sam idea
nino F lorinda M arqueta S iibert, k iu  
in ter siaj m eritoj pri k lereco, s in  pre
zen tis k iel in terpretistino , ŝi sc ipovas  
krom  la h ispana, la  francan, anglan, 
kaj E speranton . Pluraj in tervjuoj 
aperis je  tiu  ok azo  en  ĵurnaloj kaj 
per radio, sam e en  Zaragoza k iel en  
M adrid kaj Segovia, k ie oni e lek tis la

Due, Esperanto en la S P O R T O

De la 18a de m ajo ĝis la  2a de junio, 
okazis la “II Juegos P olideportivos  
Inter-C lubs” organizitaj de "Centro 
N atación  H E L IO S”. Ilin  partopren is  
18 K luboj en  ok m alsam aj sportoj, 
—Pilkludo, N aĝado, K orbopilko, F u t
balo, "Petanca", T eniso, A tletism o kaj 
P irogism o— , en ĝiaj diversaj apar
taĵoj.

Pluraj e l la sp ortistoj, kiuj parto
prenas tiu jn  ludojn  estas ne nur na-

landan reprezentantinon. K vankam  en  
nia lando, E speranto esta s su fiĉe  ko
nata  de la  in form aj m ed ioj, en  ĉiuj 
in tervjuoj, F lorinda M arqueta p rofitis  
por rim arkigi la  n eceson  de E speran
to  por internaciaj rilatoj.

La 26-an de m ajo kunvenis en  Zara
goza ĉiuj landaj reprezentantinoj por 
esti e lek tita  “M aja U n iversa l”. P arto
pren is la K onkurson fraŭlinoj e l 39 
Landoj, al kiuj akom panis ĵurnalistoj 
cl ĉiuj landoj. F-ino M arqueta, “M aja 
de A ragón” ro lis k ie l in terp retistino  
kaj —ni diru— por publikaj rilatoj. 
B edaŭrinde, in ter tiom  da eksterlan 
danoj nen iu  p arolis la  In ternacian  
Lingvon, nur unu, finn a  ĵurnalisto , 
aŭdis paroli pri E speranto, okaze de 
artikolo  aperinta en  finna ĵurnalo.

ciaj sp ortistoj, sed  ankaŭ in ternaciaj, 
tial, n i antauvidis bonan okazon por 
ke E speranto iam aniere, kunlaboru  
en la “II Juegos P olideportivos Inter- 
C lubs”. La solvo ven is rapide: donaci 
trofeon  sub la  nom o E speranto. Ĝi 
estis  bela pokalo  donacita  de n ia  sa
m ideano Carlos Boloix.

La 2-an de jun io  okazis bela  festo  
por proklam i la  venk intojn  kaj d is
doni la trofeojn.
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La pokalon  ESPERANTO ricevis Ana 
Isabel GUALLAR ROMEO, vera pro
m eso  por la sporto  en Aragón, ŝ i  
praktikas naĝadon, kaj apartenas al 
la "Centro de N atación  H E LIO S”. 
K vankam  pro ŝia aĝo apartenas al 
infana kategorio, ŝi ankaŭ partopre
nas en konkursoj de junulara kategorio.

ĉiuj atingi la ĉam pionecon  en diversaj 
pruvoj, ŝi estis  rekordulino en 26 
m alsam aj pruvoj, stilo j kaj katego
rioj. En ĉi tiu  jaro, 1974, ĝ is nun ŝi 
estas rekordulino en  17 m alsam aj 
pruvoj, stiloj kaj kategorioj, kaj ŝi 
atingis la ĉam pionecon  en la Vintraj 
K onkursoj de Aragón (absoluta).

Ana Isabel G uallar partoprenas en  
Konkursoj de la jaro 1971, kaj de 
tiam estas ĉam pionino de Aragón laŭ  
diversaj stilo j. Por ne trolongigi la 
rilatadon de ŝiaj m eritoj, m i nur 
diros ke en 1971 ŝi atingis la ĉam pio
necon de Aragón en infana kategorio  
en la pruvoj delfena, sur dorsa kaj li
bera; en 1972, ŝi partopren is kvar regio
najn K onkursojn , du el ili abso
lutaj, en ĉiuj ŝi atingis la ĉam pione
con en d iversaj pruvoj kaj stiloj; en  
1973, krom  partopreni en pluraj K on
kursoj regionaj kaj provincaj, kaj en

En la "II Juegos Polideportivos  
Inter-Clubs de Zaragoza” oni k lasifis  
ŝin la unuan en la pruvoj 100 m. 
sur dorsa, 200 m. individuaj stiloj kaj 
400 m. liberaj, pro kio ŝi ricevis kiel 
trofeon la pokalon ESPERANTO.

Ĉar, krom  esti bonega naĝistino, ŝi 
estas klera studentino, tutcerte, kiam  
ŝi partoprenos en in ternaciaj konkur
soj, ŝi ne havos lingvajn  problem ojn  
ĉar ŝi estos jam  atinginta  la  ĉam pione
con en la scipovo de la Internacia  
Lingvo,

Jen la momento, kiam S-ro Victor 
Ortiz Gratal, estrarano de H.E.F. 
de la Hispana Turisma Esperanta 
Sekcio kaj de «Frateco» donas 
la pokalon Esperanto al Ana 
Isabel GUALLAR ROMEO.

Kiel m i diras je  la  kom enco, dum  urbaj printem poj festo j, en du okazoj 
E speranto ludis rim arkindan rolon. Laŭ m ia opinio, m ultaj el tiuj perso
noj, kiuj tiom  parolas pri E speranto en  la praktiko, povus p rim ed iti tiujn  
du okazaĵojn . Inés Gastón
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Valladolid 18 -22 de Julio de 1974

PROGRAMA PROVISIONAL

Dia 18
Recepción de congresistas y distribución de documentaciones en la 
sede del Grupo Esperantista —Dos de Mayo, 4—.

18,— h. Reunión de H.E.J.S. —Salón Parroquial de San Andrés—.
‘‘Interkona vespero” —Sala "Pax”, Plaza de España—.

23,— h. Baile juvenil con elección de "Fraŭlino Esperanto”.

Dia 19
IO,— h. Misa en Esperanto —Iglesia de Ntra. Sra. de la Paz, Plaza España—. 
12,— h. Solemne inauguración del Congreso (Sala Borja).
16, — h. Reunión de la Directiva de la Federación Española de Esperanto con

los Delegados de Grupos —Caja de Ahorros Popular—.
18, — h. Reunión de Secciones y de K.E.H.A. —Caja de Ahorros Popular—.
19, — h. Reunión in form ativa sobre U.E.A.
20, — h. Conferencia en Esperanto —Caja de Ahorros Provincia!—.
2,2,— h. Concierto —Patio H erreriano—.

Dia 20
9,— h. Visita turística a la ciudad —Salida del Grupo Esperantista—.

12,30 h. Recepción Oficial en el Ayuntamiento.
17, — h. Exámenes —Grupo Esperantista—.
20,— h. Conferencia en español —Caja de Ahorros Provincial—.

Día 21
Excursión de todo el dia a Salamanca, con fiesta Campera —Salida 
Grupo Esperantista—.

Dia 22
9 ,— h. Visita a fábricas —Posiblemente: Helios, Uña y Cruz Blanca— .

17,— h. Junta General de la Federación Española de Esperanto.
20,— h. Solemne Clausura del Congreso —Sala Sindical—.
22,— h. Banquete Oficial en el Hotel Olid Meliá.

Dia 23
Excursión de postcongreso, “Ruta Juan de A ustria”.

Para más informes e inscripciones, dirigirse a:
XXXIV Congreso Español de Esperanto. Dos de Mavo, 4. VALLADOLID.
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